
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Số:              /BNN-QLDN  
V/v báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới  

công ty nông, lâm nghiệp. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Hà Nội, ngày       tháng 11 năm 2022 

Kính gửi: 

               - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

               - Các Bộ: Quốc phòng; Công thương; 

      - Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 

 Thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 348/TB-VPCP ngày 10/11/2022 của Văn 

phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái 

tại hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương có công ty nông, lâm nghiệp thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị 

định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và các Bộ: Quốc phòng, 

Công thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo kết quả 

thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp. Nội dung báo cáo như sau: 

- Kết quả sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp;  

- Kết quả về phê duyệt phương án sử dụng đất; bàn giao đất về địa phương 

quản lý, sử dụng; 

- Nguyên nhân chưa hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới, chưa phê duyệt 

phương án sử dụng đất, chưa hoàn thành việc bàn giao đất về địa phương quản lý; 

- Tồn tại, vướng mắc, kiến nghị đề xuất các giải pháp, các cơ chế, chính 

sách để hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp. 

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có công ty nông, 

lâm nghiệp, các Bộ: Quốc phòng, Công thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp khẩn trương báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trước ngày 05/12/2022 để tổng hợp theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ./. 

(Kết quả thực hiện theo Phụ biểu kèm theo) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, QLDN (3b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 



KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP 
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KẾT QUẢ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT  

         

Đơn vị tính: ha   
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